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Obr. I, Šikéma zapojení kalibrátora pro osciloskop

Schéma zapojení kalibrátoru je na

obr. L Obvod se skládá ze dvou ástí*

realizovaných šestinásobným inver-

torem MOS4049. Hradla IC1A a IC1R

tvoí generátor signálu* jehož

frekvence je urena kondenzátorem Cl

a odpory PÍ a R2. Pro výsledný

kmitoet platí vztah;

Starší typy jednodušších osel- pravoúhlého prbhu s rozkmitem

loskop asto postrádají zdroj 1 V šš a bateriovým napájením je

kalibraního naptí. Jednoduchý popsán v následujícím lánku,

a pitom pomrn pesný zdroj naptí

f=2*2(Cl)(Pl + R2)

Zbývající hradla (IC1C až IC1F)

jsou pak zapojena paraleln na výstupu

generátoru. Výstupní naptí z gene-

rátoru je pes diodu DL a odpor R3
pivedeno na monolitický stabilizátor

LM336Z. Jeho naptí je 2*5 V pi
proudu 1 mA, Pokud je výstup

generátoru na vysoké úrovni* je dioda

Dl uzavena a stabilizátorem IC2

neprotéká žádný proud* na odporech

R4 až R8 je tedy nulový úbytek naptí.

V okamžiku, kdy pejde výstupní

naptí generátoru do nízké úrovn*

zane stabilizátorem IC2 protékat

proud* který na nm vytvoí úbytek

naptí 2*5 V. Protože paraleln ke

stabilizátoru je pipojena sériová

kombinace pti stejných odpor R4 až
Obr. 1* Rozložení souástek na deste s plošnými spoji

. ... ..... .;
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Obvad pra ízeni stereofonní báze
Následující konstrukce umožuje

plynule nastavit šíku stereofonní báze

od monofonního poslechu (krajní

poloha) pes „normální^ stereo ve

stední poloze až po maximáln
roztaženou bázi (odpovídá pefázování

jedné reprosoustavy) v druhé krajní

poloze.

Popis

Schéma obvodu pro ízení

stereofonní báze je na obr. L Vstupní

signál je piveden pes vazební

kondenzátor Cl (C2) na obvod

sledovae a ínvertoru s IC1 (IC2), Na
potenciometru PÍ je pak signál jak ve

fázi, tak i v protifázi, Pokud je bžec
ve stední poloze, je výstupní signál

z potenciometru prakticky nulový.

Pokud se bžec nastaví na stranu

sledovae - signál na bžci je ve fázi

se vstupním signálem, výsledný efekt

je monofonní signál, protože na oba

šítací zesilovae IC3A a IC3B pichází

shodný signál z obou kanál.
V druhém extrému - pokud je bžec
na druhé maximum - se na sítacích

zesilovaích mixuje originální signál

jednoho kanálu s fázov pevráceným
signálem druhého kanálu. Tla-

ítkovým pepínaem S1 mžeme celé

zaízení vyadit z provozu - vstupní a

výstupní svorky jsou propojeny.

Obvod je napájen z externího zdroje

±15 V.

Stavba

Obvod pro ízení stereofonní,báze

je zhotoven na dvoustranné desce

s prokovenými otvory o rozmrech
53 x 49 mm. Rozložení souástek na

desce s plošnými spoji je na obr. 2,

obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr. 3, ze strany

R8, je na každém z odpor naptí

pesn 0,5 V. K odporm R7 a R8 je

pipojen výstupní konektor kali-

brátoru. Protože vstupní impedance

osciloskopu bývá typicky 1 Mfi nebo

vyšší, zpsobí vnitní odpor

kalibrátoru (mén než 1 kO) prakticky

zanedbatelnou chybu.

Vzhledem k proudovému odbru
zapojení asi 2 mA mžeme kalibrátor

napájet z destikové baterie 9 V Má

to výhodu i v galvanicky oddleném
výstupu kalibrátoru.

Stavba

Kalibrátor je zhotoven na jedno-

stranné desce s plošnými spoji o roz-

mrech 37 x 35 mm. Rozložení

souástek na desce je na obr. 2, obrazec

desky spoj na obr. 3. Stavba

kalibrátoru je velmi jednoduchá a pi
pelivé práci ji zvládne i zaáteník.

Obvod nemá žádné nastavovací prvky

(s výjimkou potenciometru PÍ k nas-

tavení kmitotu generátoru) a kali-

brátor by tak ml pracovat na první

zapojení. Deska s plošnými spoji

A292-DPS stojí 30,- K, sada

souástek podle rozpisky materiálu

vetn desky s plošnými spoji A99292

stojí 149,- K.

Seznam souástek

odpory 0204

R1 : 1 MQ
R2 39 kQ
R3 2,2 kQ
R4 470 n
R5 470 íl

R6 470 n
R7 470 D
R8 470 LI

Cl CF2-10 nF

C2 100 nF

Dl 1N4148

IC1 MOS4049
ÍC2 LM336Z

K1 CP560
Pí 10 kQ-TP160A
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Obr* 1 . Sthémts zapojení regulátoru stereofonní báxe

A99300

spoj (BOTTOM) je na obr. 4 +

Všechny souástky jsou na desce

spoj. Stavba je velmi jednoduchá;,

obvod nemá žádné nastavovací prvky

a pi pelivé práci musí fungovat na

první zapojení.

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou A3G0-DPS stojí

89,- K, sada souástek podle rozpisky

materiálu vetn desky s plošnými

spoji A99300 stojí 195,- K,

Obr*: 2* Rozložení souástek nu

desce regulátoru

kompletní nabídku

stavebnic naleznete

na našich nových

www stránkách

www*jmtrúnk*cz
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Obr. 3. Ohiraze€ desky spoj sirana souiásiek (IOP) M Ž;í

Obr* 4r Obraze* desky spoj - strana spoj (BOJTM)

Seznam souástek

odpory 0204

R1 100 kn
R2 10 kn
R3 100 kn
R4 100 kn
R5 100 kO
R6 . . 100 kn
R7 . . . 1 00 kn
R8 . . . : 10 kn
R9 100 kil

R10 100 kQ
R11 100 kíl

R12 100 kQ
R13 ioo kn
R14 100 kí2

R15 47 Q
Rlfi 47 Q
R17 47 kn
R18 47 kn

Cl 4,7 /iF/50 V

C2 4,7 jUF/50 V

C3 4,7 jlíF/50 V
C4 4,7 juF/50 V

C5 100 nF

C6 100 nF

C7 470 /iF/25 V
C8 470 prF/25 V

IC1 NJM4580L
IC2 NJM4580L
IC3 NJM4580L

Pí . . 10 kn-TP1 69A

S1 PS-22F

Pro obvody NJM4580?

V propaganích materiálech

renomované nmecké firmy Behringer

je vnováno dost prostoru práv
operaním zesilovam NJM4580,
kterým jsou výrobcem piítány velmi

dobré akustické i šumové vlastnosti

pístroj Behringer.

Sledujte nás srovnávací test nko-
lika nejbžnjších typ operaních

zesilova, používaných v nf

zaízeních, s ohledem na zkreslení

a šumové vlastnosti, který bude

otištn v AR 5/2000

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Uvedené zapojení slouží k rych- obr. 1. Sihóma zapojeni testavadho oscilátoru pro mikrofon
lému orientanímu testování • • • • ••

:
..... .. . • ••

mikrofonních vstup mixážních

pult.

Popis

Schéma zapojení testeru je na obr,

1, IC1A je zapojen jako oscilátor.

S uvedenými hodnotami souástek je

kmitoet oscilátoru asi 430 Hz,

Stabilita kmitotu v závislosti na

napájecím naptí není nijak zázraná,

ale pro poteby testování to bohat

vyhovuje. Signál na vývodu 2 IC1A má
pibližn sinusový prbh, podle

autora je zkreslení asi 3 %. Druhá

polovina operaního zesilovae je

0lir. Z Roztaženi somástek sta deste festovatiha ústilátaru

zapojena jako sledova. Výstupní

úrove nastavujeme potenciometrem

Pl. Ten je sice lineární, vzhledem

k zatížení nízkou impedancí

mikrofonního vstupu (typ. 2 kíž) se

jeho prbh pibližuje logarit-

mickému. Výstupní naptí oscilátoru

je asi 150 mV naprázdno a asi 100 mV
pi zatížení, což jé pro mikrofonní

vstup dostatená velikost. Na výstupu

Seznam souástek

R1 33 kil

R2 ..... . 33 kQ
R3 33 k£i

R4 33 kQ
R5 33 kQ
R6 560 £2

R7 . 560

Cl 470 jjF/16 V

C2 10 juF/25 V

C3 ..... . CF2-22 nF

C4 CF2-22 nF

C5 CF2-22 nF

C6 220/JF/16V

C7 100 nF

IC1 NJM458GL

K1 XLR3M
Pí 10 kn-TP160A

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Aktivní Dl box

'

:

'
'
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Obr. I. Sihéma zapojení 01 boxu s phantom napájením

je použit bžný XLR konektor.

Testovací oscilátor je napájen z des-

tikové baterie 9 V.

Stavba

Mikrofonní testovací oscilátor je

zhotoven na jednostranné desce s ploš-

nými spoji o rozmrech 38 x 44 mm.
Rozložení souástek na desce s ploš-

nými spoji je na obr. 2, obrazec desky

spoj je na obr. 3. Všechny souástky

vetn konektoru a potenciometru

výstupní úrovn jsou na desce spoj.

Stavba je velmi jednoduchá, obvod

nemá žádné nastavovací prvky a pi
pelivé práci musí fungovat na první

zapojení.

Jednostranná vrtaná a cínovaná

deska s plošnými spoji a nepájivou

maskou A296-DPS stojí 39r K* sada

souástek podle rozpisky materiálu

vetn XLR konektoru a desky

s plošnými spoji A99296 stojí 190,-K

Proktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 7



Obr, 6. Ql box s bateriovým napájenímObr. 4. Obrážet desky spoj - strana spoj
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Obr, 2. Roxložeiti souiástek na desce Dt boxu

V profesionální ozvueovací tech-

nice se v poslední dob stále astji

používá symetrické propojení zdroj

signálu. Bohužel stále znaná ást

nástrojových aparatur a nkterých

typ sníma má klasický nesy-

metrický linkový výsLup. Pro pipojení

tchto zdroj signálu se používají

takzvané Dl boxy (Direct Box).

V zásad se dlí na dva typy - pasivní

- ty používají linkové transformátory

a aktivní, které mají symetrický

výstup obvykle ešen elektronickou

cestou (invnujícím a neinvnujícím

zesilovaem). Aktivní Dl boxy bývají

vtšinou bez výstupního transfor-

mátoru (i když existují i typy s trans-

formátorem). Jedinou výhodou

transformátorového provedení je

možnost 100% galvanického oddlení

vstupu a výstupu. To mže v nkterých

pípadech odstranit jinak neešitelné

problémy se zemnícími smykami.

Pokud nepožadujeme galvanické

oddlení, jsou výhodnjší Dl boxy

elektronické, protože mají obvykle

lepší penosové vlastnosti než

transformátory. Elektronické Dl boxy

samozejm vyžadují napájení. To

mže být z externího zdroje

- vestavná baterie nebo napáje, nebo

mžeme využít phantom napájecí

naptí z mixážního pultu (pokud je

br* 3v Qhážoi desky spo/u - strana suiástk



naptí shodné velikosti, ale fázové

otoené o 180°, Výstupy operaních

zesilova jsou stejnosmrn oddleny

kondenzátory C2 a C3 a pes ochranné

odpory R6 a R7 pivedeny na výstupní

konektor XLR. V pípad phantom

napájecího naptí je na signálových

vodiích XLR konektoru (špiky 2

a 3) naptí asi 48 V, chránné v pultu

obvykle odpory 6k8, Stejné odpory

jsou použity i v napájecí ásti Dl boxu

(R8, R9). Napájecí naptí pro OZ je

06r, 5. Schéma zapojení Dl boxu g bateriovým napájeném'

k reproduktoru a v tom pípad by byl

vstupní signál píliš velký* Proto je za

odporem R1 zapojen potencíometr Pl,

kterým mžeme vstupní citlivost

podle poteby snížit. Za vazebním

kondenzátorem Cl je dvojitý operaní

zesilova LM358. IC1A pracuje jako

sledovac, kdežto IC1B je zapojen jako

invertor* Tím získáme na výstupech

tím vybaven), V následujících

písp|vcích jsou uvedeny konstrukce

dvou podobných aktivních Dl box.

První je napájen z mixážního pultu

phantom naptím, druhý je uren pro

bžné napájení z baterie (pípadn
napájee).

Dl box s phantom

napájením

odpory 0204

Rt

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

Schéma zapojení Dl boxu pro

phantom napájení je na obr. 1. Na
vstupu jsou dva paraleln zapojené

konektory JACK s vývody do desky

s plošnými spoji. Tak mžeme snadno

vložit Dl box i do signálové cesty

(napíklad mezi sníma a zesilova

nebo piedzesilova a koncový

zesilova). Tlaítkovým pepínaem
S1 volíme vstupní úrove - linka nebo

výstup koncového zesilovae. U nk-
terých nástrojových aparatur mžeme
totiž Dl box pipojit paraleln

1N4148

1N4148

ZD-24V

. LM358

. JACK63SW

. JACK63SW
XLR3M

1 kCt-TP160A

.... PS-22F

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Dl box s bateriovým

napájením

Pro míxážní pulty, které nejsou

vybaveny phantom napájecím
zdrojem, je ureno druhé zapojení

Dl boxu.

stabilizováno Zenerovou diodou D3
na 24 V Odpory R10 a Rli tvoí umlý
sted napájení, který je piveden pímo
na neinvertujtcí vstup IC1B (tento

vstup je pro „signál" uzemnén) a pes
odpor R3 také na neinvertujtcí vstup

IC1A, Diody Dl a D2 chrání výstupy

OZ proti pípadným napovým
špikám, které by mohly vzniknout

pi zapnutí phantom napájení.

nastavovací prvky a pi pelivé práci

musí fungovat na první zapojení.

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou Dl boxu
A294-DPS stojí 120,- K, sada

souástek podle rozpísky materiálu

vetn konektor a desky s plošnými

spoji A99294 stojí 580,- K,

Seznam souástekStavba . . , .
bchema zapojeni je na obr, 5,

Vidíme, že rozdíly jsou pouze ve

Aktivní Dl box s phantom zpsobu napájení operaního zesí-

napájením je zhotoven na dvoustranné lovae. Vstupní i výstupní obvody jsou

desce s prokovenými otvory o rozm- jinak zcela shodné, K napájení použi-

reeh 62 x 65 mm. Rozložení souástek jeme externí napáje (18 až 24 V) nebo
na desce s plošnými spoji je na obr, 2, dv destikové baterie 9 V,

obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr, 3, ze strany

spoj (BOTTOM) je na obr. 4. Všech-

ny souástky vetn konektor
a potendometru vstupní citlivosti jsou

na desce spoj. Stavba je velmi

jednoduchá, obvod nemá žádné nasta-

vovací prvky a pi pelivé práci musí

fungovat na první zapojení.

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou Dl boxu
A293-DPS stojí 130,- K, sada

souástek podle rozpísky materiálu

vetn konektor a desky s plošnými

spoji A99293 stojí 590r K,

odpory 0204

R1

R2

,

R3 až R5. , .

R6, R7
R10, R11 . . .

R12

Stavba

Aktivní Dl box s bateriovým

napájením je zhotoven na dvoustranné

desce s prokovenými otvory o roz-

mrech 58 x 62 mm. Rozložení

souástek na desce s plošnými spojí je

na obr. 6, obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr. 7, ze strany

spoj (BOTTOM) je na obr, 8,

Všechny souástky vetn konektor
a potendometru vstupní citlivosti jsou

na desce spoj. Stavba je velmi

jednoduchá, obvod nemá žádné

LM353

, JACK63SW
. JACK6j3SW

XLR3M
1kfMP160A

PS-22F

:

Obr. 7. Obrážet desky spoj - strana souástek Obr. g. Obrazes desky spoj - strana spoj

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE



0fer, I* Schéma zapojeni petíže

silovaie do automobilu

Pí zapojování složitjších audio-

systém v automobilu mžeme nkdy
narazit na problémy s úrovnmi
signál^ pípadn rzných signálových

potenciál a další záludnosti.

Popisovaný pedzesiiova mže
nkteré výše jmenované potíže

odstranit.

Popis zapojení

Schéma zapojení pedzesiiova je

na obr, L Za vstupními konektory K1
Obr 2. Rozložení soviásiek na deste $ plošnými spoji
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a K2 je tandemový potenciometr Pí

pro nastavení hlasitosti, Vstupní

signály následujících operaních
zesilova jsou stejnosmrn oddleny

kondenzátory. Zesilovae mají zisk

nastaven na 20 dB (10x)* což by mlo
vyhovt v naproste vtšin^pípad.
Výstupy jsou opt galvanicky

oddleny kondenzátory. Protože ve

voze máme k dispozici pouze

nesymetrické napájecí naptí 12 V
(14*4 V)* musíme operaním zesilo-

vaem IC2 vytvoit umlý sted

napájení. Ten je dán odporovým
dliem Ril* R12 na neinvertujícím

vstupu ÍC2. Kondenzátory C8 a C9
filtrují výstup dlie. Z výstupu IC2

je pak umlý sted napájení piveden

na vstupy zesilova ped odpory R1

1

a R14.

Stavba

Pedzesilova do automobilu je

zhotoven na dvoustranné desce s pro-

kovenými Gtvory o rozmrech 71 x

32 mm. Rozložení souástek na desce

s plošnými spoji je na obr. 2* obrazec

desky spoj ze strany souástek

(TOP) je na obr. 3, ze strany spoj
(BOTTOM) je na obr. 4. Všechny

souástky vetn konektor a polen-

ciometru vstupní citlivosti jsou na

desce spoj. Stavba je velmi jedno-

duchá* snadno ji zvládne i mén
zkušený amatér. Desku osadíme a po

zapájení peliv prohlédne a odstra-

níme pípadné závady.

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájívou maskou pedzesilovae do

automobilu A303-DPS stojí 79*- K*
sada souástek podle rozpisky

materiálu vetn desky s plošnými

spoji A99303 stojí 295*- K.

Seznam souástek

odpory 0204

R1 , 2,2 kQ
R2 2,2 kQ
R3

R4 2,2 kli

R5 2,2 kn
R6 22 kQ
R7 100 klí

R8 100 klí

R9 47 Q
R10 ... 47 a
R11 22 klí

R12 22 kQ
R13 ... 1 0 Q
R14 15 kQ
R15 1 5 kQ

Cl 10 pF/25 V

C2 10 fif/25 V
C3 100 íiF/16 V

04 . 100/iF/16V'

C5 100 /iF/16V

C6 100 ^íFyi6 V

07 , , . 100 jiíF/16 V

08 100 fiF/16 V

C9 100 nF

CIO 100 nF

Cil . . 100 nF
j

C12 100 /iF/16 V

C13 100 nF

C14 . . , . . 100 iF/16 V

IC1 ...... NJM4580L
IC2 TL071

K1 CP560N
K2 CP560N
K3 CP560N
K4 CP560N
Pí . . 100 kQ-TP169A

Zajímáte se o nftechniku?

Sledujte Amatérské rádio.

Pipravujeme pro vás celou adu
nových konstrukcí* osazených

nejmodernjšími polovodiovými
souástkami.

Okr* 3 Okazef desky spúju - sírami sm&iástek (TOP)

Q [ Cl AK 0 BOTTOM Q o
Q

®5\i O

P_ynn
wm *H^mnMBnnnmrh i- [:i-n

Obr. 4. Obrážet desky spjí • strana spoj (BOTTOM)

12 Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Oi/ojitý regulovatelný zdroj
pro zaáteníky

Napájecí zdroj je tém neod-

myslitelná souást každé elektronické

laboratoe* Bohužel zejména pro

mladší a zaínající elektroniky

profesionální napájecí zdroj není

práv zanedbatelná investice* Pokud

pracujeme s operaními zesilovai,

a tudy se zejm budou nejastji

ubírat první kroky zaínajícího ama-

téra, potebujeme zdroj symetrického

napájecího naptí od nuly (nebo tém
nuly) do cca 20 V* V následující

konstrukci je popsán jednoduchý

symetrický napájecí zdroj s výstupním

naptím regulovatelným od 1,2 V do

25 V Výstupní proud je teoreticky

2x l A, ale vzhledem k povolené

výkonové ztrát regulátoru LM317 se

budeme muset pi trvalém zatížení

trochu uskromnit* Protože zapojení

i s vtším potem operaních zesilo-

va mají odbr typicky jednotky až

desítky mA, bohat s naším zdrojem

vystaíme*

Popis

Schéma zapojení symetrického

napájecího zdroje je na obr. L Pro

maximální jednoduchost je použit

monolitický stabilizátor LM317, který

umožuje nastavit jedním poten-

ciometrem výstupní naptí v rozsahu

1,2 V až asi 25 V (s výkonovou i nap-

ovou rezervou)* Zdroj obsahuje dv
naprosto identické vtve, které jsou

galvanicky oddlené, takže podle

propojení výstupních svorek dosta-

neme symetrický zdroj 2x 1,2 V až 2x

25 V nebo pi sériovém zapojení

výstup zdroj 2,4 až 50 V* Výstupní

proud je teoreticky až 1,5 A (vnitní

proudová pojistka obvodu LM317), ale

limitujícím faktorem je oteplení

(maximální povolená výkonová ztráta

obvodu LM317). Sekundární vinutí

transformátoru (potebujeme trans-

formátor s dvmi samostatnými vinu-

z; ,
'

. -
; .

- ..

Obr. í. Sthme zapojeni dvo-

jitého regulovatelného zdroje

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE



Obr. % Rozložení souástek Obr* 3. Strana souástek (TOP) Obr* 4* Struna spoj (BÓTTOHS)

tími - ne s odbokou!) je pivedeno na

usmrovai mstek KBL4J, Diody
jsou pemostny kondenzátory Cl až

C45 které omezují prnik vf rušení do

zdroje. Usmrnné naptí je filtrováno potenciometrem PL Piznám se, že

pomrn mohutnou kapacitou 10 mF „koncert pro dv ruce“ pi obsluze

(C6 a C7). Ob poloviny zdroje jsou dvou samostatných zdroj a astjším
ízeny souasn tandemovým najíždní a vypínámm asto pivádl

Seznam souástek
C6 4,7 tnF/35 V C22 100 nF

odpory 0204 C7 , . , . , 4,7 mF/35 V
R1 . . lOOfi C8 10 pF/50 V Dl KBL4J
R3 . . 10 kfi C9 100 nF D2 1N4007
R4 . . i oo n CIO. . . . 10 pF/50 V D3 1N4007
R6 . . 1 0 kQ Cil , 100 nF D4 1N4007

C12 . . . . 100 nF D5 KBL4J
odpory 0207 C13 . . . . 100 nF D6 1N4007
R2 . . 2,2 kíi Cl 4 100 nF D7 1N4007
R5 . . 2,2 kfi C15 100 nF D8 . . . 1N4007

C16 100 nF IC1 LM317
Cl .

.

100 nF C17 . . . . 4,7 mF/35 V IC2 L.M317
C2 . . 100 nF C18 . . 4,7 mF/35 V LD1 LED 3mm
C3 . . 100 nF C19 10 pF/50 V LD2 LED 3mm
C4 ,

.

100 nF C20 100 nF
C5 . . 100 nF C21 10 pF/50 V Pí 2k5-TP169A

14 Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Obr* L Schéma zapojení obvodu pro ízení stroboskopu

—
k šílenství. Zapojení LM317 je v pod-

stat klasické katalogové vetn
doporuených ochranných diod D2
a D3. Na výstupu je pak již jen menší

filtrace 10 jxF s keramickým konden-

zátorem 100 nE Dioda D4 brání

pepólování zdroje* LED LD1
indikuje pítomnost (a orientan též

velikost) výstupního naptí*

Stavba

Dvojitý regulovatelný zdroj pro

zaáteníky je zhotoven na dvou-

stranné desce s prokovenými otvory

o rozmrech 123 x 35 mm. Rozložení

souástek na desce s plošnými spoji je

na obr. 2* obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr. 3* ze strany

spoj (BOTTOM) je na obr. 4. Všech-

ny souástky jsou na desce spoj.

Regulátory LAÍ317 jsou orientovány

u zadní stny desky* takže se snadno

nechají pišroubovat na vhodný
chladi* nebo alespo hliníkovou

zadní stnu zdroje. Díky velmi malým
rozmrm desky se i s toroidním

transformátorem 230V/2x 20V/l *2 A
nechá vestavt do plastové skíky z

nabídky nap. GM electronic. Pi
pelivé práci stavbu zvládne i zaí-

nající elektronik. Dvoustranná vrtaná

prokovená a cínovaná deska s ploš-

nými spoji s nepájivou maskou zdroje

A306-DPS stojí 159*” K* sada

souástek podle rozpisky materiálu

vetn desky s. plošnými spoji

(neobsahuje sítový transformátor)

A99306 stojí 558*- K.

Stroboskopy patí k velmi oblí-

beným svtelným efektm zejména na

diskotékách a rockových koncertech.

Jednoduchý ídicí obvod* umožující

nastavit frekvenci blikání* pípadn
stroboskop startovat run* je popsán

v tomto píspvku.

Popis

Schéma zapojení obvodu pro

ízení stroboskopu je na obr* 1.

Základem je - jak jinak - klasický

asova NE555. Potenciometrem PÍ

nastavujeme frekvenci záblesk*

nejvyšší kmitoet se nastavuje trimrem

P2. Tlaítkovým pepínaem S1 se

stroboskop zapíná a vypíná. LED LD1
indikuje zapalovací pulsy. Tlaítkem

S2 se run spouští jednotlivé záblesky.

Obvod je napájen z vnjšího Desta-

bilizovaného zdroje 12 až 18 V. Napá-

jecí naptí je stabilizováno obvodem

7809 (IC1).

[
Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 15

];



3/2000

wmmnm®ma -v. v.Rnmm ma^voNiMPanMnpiMMnBn

Stavba

Obvod pro ízení stroboskopu je

zhotoven na dvoustranné desce

s prokovenými otvory o rozmrech
51 x 35 mm. Rozložení souástek na

desce s plošnými spoji je na obr. 2,

obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr* 3, ze strany

spoj (ROTTOM) je na obr. 4,

Všechny souástky jsou na desce

spoj. Pi pelivé prácí by stavba

nemela dlat problémy ani mén
zkušeným amatérm. Dvoustranná

vrtaná prokovená a cínovaná deska

s plošnými spoji s nepájivou maskou
obvodu pro ízení stroboskopu

A3G9-DPS stojí 59,- K, sada

souástek podle rozpisky materiálu

vetn desky s plošnými spoji A993Q9

stojí 169r K.
~ ——

Seznam souástek

odpory 0204

R1 2,2 kil

R2 100 £1

R3 470 fi

R4 470 £1

Cl . 220/JF/25 V
C2 100 nF

C3 100 jUF/16 V
C4 22 jíF/25 V
C5 CF1-22 nF

Dl 1N4007
D2 1N4148
D3 1N4148
IC1 7809

IC2 NE555
LD1 LED 3 mm

K1 DS303
Pí 50 k-TP160A

P2 5 k-PTIOL

51

PS-22F

52

PS-22NL

Obr. 2, Raxioženi sQuiástek

Obr. 2. Deska spoj - TOP

Obr 4. Deska spoj - BOTTOM

1® Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Váhový filtr A pro meni
na nf zaízeních

Pi mení zejména sumových

vlastností nf zaízení se asto používá

urité definované omezení kmitotové

charakteristiky. To mže být lineární

s daným dolním a horním mezním
kmitotem (nap. 22 Hz až 22 kHz) -

takzvané „neváhové“ nebo se použije

tzv. váhový filtr. Váhové filtry se

používají z dvod fyziologické

závislosti lidského ucha na intenzit

a kmitotu vnímaného zvuku. Váhové

filtry tedy pibližují zmené výsledky

skuten vnímanému signálu (nap.

šumu). Pi mení nf zaízení se

nejastji používá práv A váhový filtr.

Jeho prbh dosahuje zisk 0 dB na

kmitotu 1 kHz a maximum 1,3 dB na

kmitotu 2,7 kHz.

Popis

Schéma zapojení A váhového

filtru je na obr. L Vstupní signál je

z konektoru K1 piveden na vstup

operaního zesilovae IC1 A, Na tomto

míst je použit nový typ NJM4580.

Jedná se o velmi kvalitní nízkošumový

operaní zesilova, urený speciáln

pro nf aplikace jako jsou vstupní

obvody, filtry a korekce, vyžadující

malý šum a zkreslenu je použito

pouzdro SIL8, které je výhodné

@h'r* h Sškém® zapojení váhového Utru pro mení itf zaízení

zejména z prostorových dvod. Za frekvenní prbh. Upozoruji, že

vstupním sledovaem je RC kom- v souasné dob je v AR uveejován

binace, zajišující požadovaný seriál o mení na nf zaízeních, ve

IC1 NJM-Í580L

Oiu %. Rozložení souástek na desce s plošnými spoji

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Nízkofrekvenní miíivaltmetr
I když asi vtšina z nás již vlastní

njaký ten íslicový multimetr, pro

mení úrovní na nf zaízeních se moc
nehodí* V následující konstrukci

bude popsán velmi jednoduchý nf

mílivoltmetr, který však svými
vlastnostmi naprosto vyhoví pro

vtšinu bžných mení. Mený
údaj je zobrazován klasickým

rukovým micím pístrojem, což

bývá nkdy píjemnjší (a pehled-

njší) než neustálé odeítání

blikajícího displeje* Popisovaný

milívoltmetr má základní citlivost

3 mV a nejvyšší rozsah je 30 V. Vstupní

dli není bžný dekadický, ale jak je

u tohoto typu pístroje obvyklé,

vstupní citlivost se pepíná po 10 dB
(koeficient 3,16). Stupnice micího
pístroje tedy má dva rozsahy; pro

naptí do 3,16 V a do 10 V, souasn
je však též cejchována v dBu
(0 dBu = 0,775 mY). Pro dosažení

dostateného vstupního odporu (> 1,5

Mohmu) musí být vstupní dlíc již

kapacitn kompenzován. Odpory jsou

bžné 1% z ady E24, kondenzátory

jsou skládány (na desce je místo pro

dva kusy pro každou hodnotu).

Popis

Schéma zapojení nf milivoltmetru

je na obr* L Za vstupním konden-

sátorem CIO, který je z bezpenostních

kterém bude problematika váhových

filtr piblížena podrobnji. Za filtrem

je zapojen výstupní zesilova s druhou

polovinou ICL Trimrem PÍ se nas-

tavuje zisk na kmitotu 1 kHz
a 2,7 kHz* Vstup i výstup filtru je

osazen konektory RCA (cinch) s vý-

vody do desky s plošnými spoji.

Protože se pedpokládá použití filtru

pevážn v laboratoi, napájení je

z externího zdroje ± 1 5 V*

Seznam souástek

odpory 0204

R1 100 kn
R2 300 n
R3 1,8 kn
R4 1,8 kil

R5 io kn
R6 100 kQ
R7 5,6 kfi

RS 47 Q

Cl .... CF1-330 nF

C2 CF1-330 nF

C3 CF1-47 nF

C4 CF2-2.2 nF

C5 47 fíF/25 V

C6 100 nF

C7 100 nF

C8 .... 470 pF/25 V
C9 470 pF/25 V

IC1 NJM458GL

K1 CP560N
K2 . * CP560N |

pí . . . 10 kn -PT10L

Stavba

Váhový filtr A pro mení na nf

zaízeních je zhotoven na jedno-

stranné desce s plošnými spoji o roz-

mrech 38 x 40 mm. Rozložení

souástek na desce s plošnými spoji je

na obr* 2, obrazec desky spoj je na
obr. 3. Všechny souástky jsou na

desce spoj* Po osazení a zapájení

souástek desku prohlédneme a od-

straníme pípadné závady* Na vstup

pivedeme signál 1 V o kmitotu
1 kHz a trimrem PÍ nastavíme stejn

velký signál také na výstupu*

Peladíme generátor na kmitoet

2,7 kHz, vstupní naptí 1 V pone-

cháme, Na výstupu by ml být signál

o velikosti 1,162 V* Pokud se výstupní

úrovn pro oba kmitoty rozcházejí,

nastavíme trímr PÍ pibližn tak, aby

byla odchylka co nejmenší*

Jednostranná vrtaná a cínovaná

deska s plošnými spoji a nepájívou

maskou A297-DPS stojí 39,- K, sada

souástek podle rozpisky materiálu

vetn desky s plošnými spojí A99297
stojí 159,- K

1 ® Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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dvod dimenzován na naptí 250 V*

následuje odporový dli s kmito-
tovou kompenzací kondenzátory Cl až

C9* Odboky dlie jsou vyvedeny na

okraj desky spoj. Protože mžeme
použít více druh otoných pepína,
je pepína rozsah propojen s deskou

dráty Z pepínae rozsah je signál

piveden pes odpor R10 na vstup

zesilovae. Pro zachování velkého

vstupního odporu je použit JFET
tranzistor BF245. Pes vazební

kondenzátor C12 pokrauje signál na

diferenciální zesilova s tranzistory T2
a T3* Poslední zesilovací stupen tvoí

tranzistor T4. V jeho kolektoru je

diodový mstek s výstupem pro

rukové midlo s rozsahem 50 jjlA.

Trimrem PÍ se nastavuje ofset (0 V),

trimrem P2 citlivost. Milivoltmetr je

napájen z dvou destikových baterií

9 V Proudový odbr je asi 4,5 mA*
Pracuje korektn až do poklesu naptí

pod 8 V, kdy se již píliš zvtší vnitní

odpor baterie. Kmitotový rozsah

milivoltmetru je pes 100 kHz pro

pokles o -1 dB.

Stavba

Nízkofrekvenní milivoltmetr je

zhotoven na dvoustranné desce

s prokovenými otvory o rozmrech
78 x 36 mm* Rozložení souástek na

desce s plošnými spoji je na obr* 2,

obrazec desky spoj ze strany sou-

ástek (TOP) je na obr* 3, ze strany

spoj (BOTTOM) je na obr* 4, Všech-

ny souástky s výjimkou vstupního

pepínae jsou na desce spoj.

Osadíme a zapájíme všechny souást-

ky a desku pelivé prohlédneme*

Propojíme pepína rozsah a midlo*
Pipojíme napájecí naptí. Ruika
micího pístroje se vychýlí, ale ihned

se zane vracet do nulové polohy*

Trimrem PL nastavíme nulovou

výchylku. Na vstup pivedeme signál

z generátoru o známé úrovni a trim-

rem P2 nastavíme správný údaj na

stupnici. Oba trimry se mohou
ásten ovlivovat, proto postup

Obr, 2. Rozložení souástek

Obr. 3. Strana soviásiek - TOP

Obr. 4. Strana spoj - BOTTOM

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 19
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Obr. 1. Sthema zapojení VU a PPM metru s rukovým midlem
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nkolikrát zopakujeme. Pokud je vše

v poádku, vyzkoušíme linearitu

mil Ívoltmetru pro rzné kmitoty.

Tím je stavba hotova.

Ješt nkolik upozornní. Vstupní

obvod zesilovae je chránn pouze

odporem R10, Pi vyšším vstupním

naptí než 30 V na nejnižším rozsahu

(3 mV) mže dojít k poškození

pístroje. Zvýšení odporu R10 by
snížilo mezní frekvenci zesilovae,

použití ochranných diod na vstupu má
z dvod jejich kapacity podobný
dopad.

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou nf milivoltmetru

A299-DPS stojí 95,- K.
K této konstrukci se kompletní

stavebnice se nedodává!

KONSTRUKCEPraktická elektronika C - STAVEBNICE A

Seznam souástek
R15 . . io kn C13 1 mF/16 V

odpory 0204 R16. ......

.

Cl 4 100/JF/16V
R1 1,5 MQ R17 470 kn Cl 5 100 pF/16 V
R2 430 kn
R3 150 kn Cl 4,3 pF Dl 1N4148
R4 43 kít C2 15 pF D2 1N4148
R5 15 kn C3 43 pF D3 1N4148
R6 . 4,3 kn C4 1 50 pF D4 ........ . 1N4148
R7 1,5 kn C5 430 pF D5 . 1N4148
R8 430 Q C6 1,5 fiF TI . BF245
R9 220 Q C7 T2 BC549
R10 , . . . io kn C8. 15 nF ‘T3 BC549
R 1 1 15 kn C9. 30 nF T4 . .... BC559
R12 io kn C10 47 rtF/250 V
R13 100 kn Cil 100 pF/16 V Pí

, . . 100 kQ-PTIOL
R14 io kn Cl 2 CF1-1 (iF P2 . .... 1 kn-PT10L
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Mení úrovn nf signálu patí

k základním innostem pi zpracování

zvukových záznam, I když dnes

vítzn postupují nejrznjší blikátka*

ve studiové praxi se stále s úspchem
používají klasické rukové micí
pístroje. Popisovaný obvod slouží

k buzení rukového midla jak

v režimuVU metru (Volume Unit)* tak

i PPM (Peak Programme Meter). VU
metry mají svj pvod v dávných

dobách elektroniky kdežto PPM
díky své vyšší rychlosti reagují i na

krátké úrovové špiky - proto tedy

Peak Programme Meter - které jsou

kritické zejména pro souasnou

digitální techniku* kde zpsobují

výrazn slyšitelné zkreslení. U nás je

siln vžitý název VU-metr, i když se

ve vtšin pípad jedná o PPM.

Popis

Schéma zapojení VU metru je na

obr. 1. Na vstupu jsou dva konektory

- linkový a pro pipojení k repro-

Seznam souástek

odpory 0204

R1 100 kil

R2 10 kil

R3 : . 1 00 kil

R4 100 kil

R5 . . 100 Q
R6 4,7 kQ
R7 220 Q
R8 4,7 kil

Cl 10 pF/25 V

C2 CF1-10 nF

C3 10 juF/25 V

C4 100 nF

C5. ... 100 nF

06 470 /JF/25 V

C7 . . . 470 fjF/25 V

Dl BAT43

D2 BAT43
:

D3 1N4Í48

1C1 NJM4580L

TI BC549

K1 CP560N

K2 CP560N

Pí 100 kíl-PTI OL-

ŠI PS-22F

duktorové soustav. Trimrem PÍ ve

zptné vazb IC1A mžeme nastavit

požadované zesílení obvodu. Na
výstupech IC1A a IC1B dostáváme

fázov otoený signál. To je dležité,

protože hudební signál se vyznauje

výraznou nesymetríí, kdy napíklad

první plvlna mže být až o nkolik

dB vtší než druhá. Diody Dl a D2
usmrují signál. Na tomto míst jsou

Obr. 2, Rozložení souástek m dese VV metru

Obr, 3. Obráxet desky $ plošnými spoji VU metru - strana TOP

Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE 21
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Pružinový hal pro kytarová komba
Pes razantní nástup digitálních

efekt si klasické pružinové haly stále

udržují své postavení pi konstrukci

zejména kytarových komb. Pro ty

z vás, kteí jste se rozhodli pro

stavbu vlastního komba a máte
pružinový hal (napíklad z Vysloužilé

aparatury), uvádíme stavební

návod na konstrukci elektronické

ásti pružinového halu,

br. 2. Rozložení souástek na
duste elektroniky pružinového

halu

použity Shotkyho diody z dvod
menšího úbytku naptí v propustném

smru (asi 300 mV proti 650 mV
u kemíkové diody)* Toto ešení bylo

zvoleno z dvod jednoduchosti,

protože dostaten rychlý dvoucestný

usmrova s operaními zesilovai

není také zcela triviální záležitost* Za
odporem R5 jsou již asovai
kondenzátory Cl a C2. Vtší kapacita

Cl (10 /xF) odpovídá delším asovým
konstantám VU metru, C2 (10 nF) je

pro rychlejší indikaci PPM* Pokud
bychom pipojili mící pístroj pímo
k asovacím kondenzáterum, byla by
píliš krátká vybíjecí asová konstanta

z dvod malého vnitního odporu

midla. Zvtšit kapacitu zase není

možné, protože výstupní proud
bžných operaních zesilova je

omezen a prodloužila by se tím

nabíjecí doba* Proto je za asovai
kondenzátory zaazen tranzistorový

sledova, který je již schopen dodat

dostatený proud do midla bez

nadmrného zatížení kondenzátor*

Tlaítkovým pepínaem S1 volíme

režim VU nebo PPM* VU metr je

napájen z externího zdroje

symetrickým naptím ±15 V*

Stavba

VU a PPM metr pro nfzaízení je

zhotoven na dvoustranné desce

s prokovenými otvory o rozmrech
43 x 43 mm. Rozložení souástek na

desce s plošnými spojí je na obr* 2,

obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr. 3, ze strany

spoj (BOTTOM) je na obr. 4. Všech-

ny souástky jsou na desce spoj* Po

osazení a zapájení souástek desku

peliv prohlédneme a odstraníme

pípadné závady* Pipojíme napájecí

naptí a signál z generátoru* Trimrem
PÍ nastavíme požadovanou úrove
(citlivost) VU metru.

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou VU metru

A301-DPS stojí 69,- K, sada

souástek podle rozpisky materiálu

vetn konektor a desky s plošnými

spoji A99301 stojí 195,- K*

Obr. 4. Deska s plošnými spoji VIS metru - strana BOTTOM

M Praktická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Obr. 1. Sthéma zapojení

Popis

Schéma zapojení je na obr. 1, Ze

vstupního konektoru je signál

piveden na potenciometr PL Z jeho

bžce je pes odpor R1 buzen malý

zesilova LM386. Výstup zesilovae

IC2A je pak pes vazební kondenzátor

C2 piveden na konektor K3. Vtšina

pružinových hal má vstupy a výstupy

vyvedeny na konektory RCA (cinch).

Budicí cívka vysílae je napájena pes
odpor R3. Pro nkteré typy pruži-

nových jednotek mžeme tuto

hodnotu zmnit. Výstup ze snímae je

opt pes konektor RCA (cinch)

a kondenzátor C3 piveden na vstup

zesilovae IC1 A. Potenciometrem P2

ve zptné vazb nastavujeme zisk

tohoto stupn. Výstupní signál z IC1

A

je piveden pes dvojici odpor R8

a R9 na smšovací zesilova IC1B, Ze

stedu odpor R8 a R9 je vyveden

signál MUTE, Zkratováním vývodu

MUTE na zem se výstup halu odpojí.

Obr. 3 a 4. ObraEíe desek $ phšr
nymi spegi

etická elektronika C - STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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Mstka 1/1# adaptér
pra zesilavae

Zapojení koncových zesilova do

mstku je jednou z osvdených cest

k dosažení vyššího výstupního výkonu

pi menším napájecím naptí. Princip

spoívá v tom* že dva koncové

zesilovae jsou buzeny stejným

signálem., pouze vzájemn fázov
otoeným o 180°. Reproduktory se pak

nepipojují mezi výstup zesilovae

a zem, ale mezi výstupy obou
zesilova. Pokud zesilova nemá již

možnost mstkového zapojení

zabudovánu, snadno si pomžeme
tímto jednoduchým adaptérem.

Popis

Schéma zapojení adaptéru pro

J
mstkový zesilova je na obr. 1.

! Vstupní signál je piveden na dvojici

j
operaních zesilova IC1A a IC1B.

I
První pracuje jako sledova signálu,

druhý je zapojen jako invertor. Na
jejich výstupech tedy dostáváme

fázov otoené signály. Pi použití 1%

V zesilovai IC1B se smšuje signál

z pružin a originální zvuk ze vstupu

jednotky* Elektronika je napájena

symetrickým naptím ± 1 5 V, které by

v zaízení mlo být k dispozici.

Stavba

Pružinový hal pro kytarová komba
je zhotoven na dvoustranné desce

s prokovenými otvory o rozmrech
60 x 35 mm. Rozložení souástek na

desce s plošnými spoji je na obr. 2,

obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr. 3, ze strany

spoj (BOTTOM) je na obr. 4,

Všechny souástky s výjimkou
mechaniky pružin jsou na desce

spoj. Stavba je velmi jednoduchá a pi
pelivé práci musí fungovat na první

zapojení.

24 Praktická elektron ika C - STAVEBNÍCE A KONSTRUKCE

Dvoustranná vrtaná prokovená

cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou pružinového

halu pro kytarová komba A304-DPS

stojí 89,- K, sada souástek podle

rozpisky materiálu vetn desky

s plošnými spoji A99304 stojí 289,- K,

Seznam souástek

R1 2,2 km
C4
C5

..... . . 10 pF/25 V

33 pF
R2 ... . . ion C6 100 nF
R3 47 Cl C7 100 nF
R4 . . . . 100 ko C8 . 470 pF/25 V
R5 .... 100 kQ C9 . 470 pF/25 V
R6 2,2 kO IC1 . . NJM4580D
R7 4,7 kn IC2 LM386
R8 47 kn K1 CP560N
R9 47 kfil K2 CP560N
R10 ... ioo kn K3 CP560N
Cl 47 riF K4 , . . J , CP560N
C2 . . . , . 100 juF/16 V Pí . . M1-TP160A
C3 . . . . , CF1-10 nF P2 . . M1-TP160A
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Obr* 3* Obrazec tfesíry spoj * strana souiástek (TOP)

3/2000

metalových odpor je symetrie obou

výstupních signál zcela vyhovující.

Protože pedpokládáme zabudování

adaptéru pímo do koncového

zesilovae* mžeme k napájení využít

stávající zdroj ±12 až ±15 V.

Stavba

Mstkový adaptér pro zesilovae je

zhotoven na dvoustranné desce

s prokovenými otvory o rozmrech

35 x 26 mm. Rozložení souástek na

desce s plošnými spoji je na obr. 2*

obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr 3, ze strany

A99302

lO 1 ivum^vJUUL

deska s plošnými spoji

u
1

Obr. 4. Obraxet desky spoj - strana spoj (BOTTOMJ
|
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Asi nejastejší píinou zkresleni

u tranzistorových zesilova je

limitace (clipping), pi které dochází

k oíznutí špiek signálu. Protože

okamžik* kdy se zesilova dostane do
limitace nesouvisí až tolik s absolutní

velikostí signálu, ale na celkových

podmínkách, pi kterých je zesilova

v daném okamžiku provozován

(kolísání sítového naptí, okamžité

naptí na filtraních kondenzatorech

apod,), Následující obvod zohleduje

výše uvedené faktory a informuje

rozsvícením LED o „skuteném*4

vzniku limitace.

Popis

Schéma zapojení indikátoru je na

obr. I. Zapojení vychází z úvahy, že

saturaní naptí na koncových
tranzistorech pi plném vybuzení

(tedy pi limitaci) je pomrn stálé

i pi dílích zmnách napájecího

naptí, to znamená, že bez ohledu na

okamžitou hodnotu napájení je

rozkmit výstupního signálu vždy

o stejné naptí menší, než je napájecí

naptí. Pokud tedy chceme objektivn

indikovat limitaci zesilova, musíme
ji vztáhnout k napájecímu naptí a ne

k výstupnímu. Indikátor na obr. 1 je

napájen z napájecího naptí
koncového stupn. Výstupy zesilova

jsou pak pivedeny pes odpory R1
a R2 na diody Dl až D4. Pokud
zesilova pracuje v lineární oblasti

(pod prahem limitace), jsou oba

koncové tranzistory oteveny. Nein-

vertující vstup operaního zesilovae

má záporný potenciál proti

invertujícímu a výstup zesilovae

IC1A je tedy na nízké úrovni.

V okamžiku, kdy se výstupní naptí

piblíží natolik napájecímu, že hrozí

limitace, píslušný tranzistor se uzave,

výstup komparátoru IC1A se peklopí

do vysoké úrovn, pes diodu D5 se

sepne i IC1B a rozsvítí se LED LD1.
Uvedené zapojení je mono - LED
indikuje limitaci v obou kanálech.

Pes diodu D6 je možné do obvodu
LED pipojit další indikátory - U více-

kanálového systému indikuje 1 LED
pebuzení v kterémkoliv kanále.

Stavba

Indikátor limitace pro výkonový

zesilova je zhotoven na dvoustranné

desce s prokovéným i otvory o roz-

mrech 49 x 29 mm. Rozložení

souástek na desce s plošnými spoji je

na obr. 2, obrazec desky spoj ze strany

souástek (TOP) je na obr 3, ze strany

spoj (BOTTOM) je na obr 4.

Všechny souástky vetn konektor
a potenciometru vstupní citlivosti jsou

na desce spoj. Stavba je velmi

jednoduchá. Odpory oznaené
hvzdikou musíme pizpsobit
napájecímu naptí zesilovae,

R8 (kQ) = (Unap-15)/20

R5 zvolíme tak, aby jím protékal

proud 3 mA, Na emitorech tranzistor

26 Praktická elektronika C = STAVEBNICE A KONSTRUKCE
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TI a T2 pak bude naptí 3 V. Pokud

by bylo saturaní naptí koncových

tranzistor vtší (což bžné u tran-

zistor MOS FET), musíme upravit

velikost R3 a R4.

R9 a R10 zvolíme podle napájecího

naptí :

±20 V... 33 k

±30 V... 27 k

±40 V... 18 k

±50 V ... 15 k

±60 V ... 12 k

±70 V... 10 k

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou indikátoru

limitace pro výkonový zesilova

A307-DPS stojí 49,- K, sada

souástek podle rozpisky materiálu

vetn desky s plošnými spoji A99307

stojí 129,- K.

Obr. 2. Rozložení souástek na deste s plošnými spoji

ODPORY 0204

R1

R2

R3 .

R4

R5

R6

R7
R8

R9
R10

R11

R12

R13

R14

R15

Obr. 3. Deska s plošnými spoji - strana souiástek (TOP)

. 1N4007

. 1N4007
. 1N4007

. 1N4007

. 1N4148

. 1N4148

. . ZD-15V

NJM4558
LED 3mm

,
. 2N5401

. . 2N5551
Obr. 4. Oeska s plošnými spoji - sfrana spoj (BOTYOfíl)
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Obr. 1. Schéma zapojení kontroléru pro subwoofer
.
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Spolená basová reproíluktorová

soustava (subwoofer) má své znané
výhody* Pro nižší frekvence totiž

lidské ucho nerozlišuje smr5 ze

kterého zvuk pichází* Prostorovou

informaci nesou pi stereofonním

poslechu pouze stední a vyšší tóny.

Basový reproduktor vyžaduje nejvtší

objem a bývá také nejdražší* Zejména

v menších prostorách je tak výhodné

používat malé reproduktorové

soustavy pro reprodukci sted a výšek

a jednu spolenou vtší basovou

skí* Popisovaná konstrukce oddluje

dolní ást spektra nf signálu

a umožuje plynule nastavit dlicí

frekvencí.
my

Popis

Schéma zapojení kontroléru pro

subwoofer je na obr* L Signály

z pravého a levého kanálu se pivádí

na RCA (cincli) konektory K1 a K2*

Zesilova ICI sítá signál obou kanál.

Z vazebním kondenzátorem Cl

následují dv peladitelné dolní

propusti s IC1B a IC2A. Filtry jsou

realizovány integrátory. Poslední

zesilova IC2B je zapojen jako

inverton Tlaítkovým pepínaem
S1 mžeme mnit fázi výstupního

signálu (0
G

j
18(P)* Potenciometrem P2

nastavuje celkovou hlasitost basového

kanálu* Kontrolér je napájen

symetrickým naptím ±15 V

Stavba

Kontrolér pro subwoofer je

zhotoven na dvoustranné desce s pro-

kovenými otvory o rozmrech 50 x 52
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Obr. 2é Soifóíeiti SwŽástek na <fe$ce s Rosnými spo/f

mm. Rozložení souástek na desce s

plošnými spojí je na obr. 2, obrazec

desky spoj ze strany souástek

(TOP) je na obr. 3, ze strany spoj

(BOTTOM) je na obr* 4. Všechny

souástky vetn konektoru

a poteneiometr jsou na desce spoj*

Stavba je velmi jednoduchá, obvod

neobsahuje žádné nastavovací prvky

a pi pelivé práci ji zvládne

i zaáteník.

Dvoustranná vrtaná prokovená

a cínovaná deska s plošnými spoji

s nepájivou maskou kontroléru pro

subwoofer A3Q5-DPS stojí 79,- K,
sada souástek podle rozpisky

materiálu vetn desky $ plošnými

spoji A99305 stojí 269,- K.

©lir- 3< Deska s plošnými spoji - strana souástek (ÍO)

0hr* 4* Beska s plošnými spoji - strana spoj (B0TT0M)

Seznam souástek 1

odpory 0204

R1 47 kn
R2 47 kn
R3 . . . , 47 kn
R4 io kn
R5 io kn
R6 100 kn
R7 47 kn
R8 io kn
R9 100 kn
R10 47 kn
R11 47 kn
R12 n i. 47 Q
R13 . * * 47 n
R14 47 kn

Cl ......... . 47 juF/16 V

C2 CF1-100 nF

C3 47 pF/16 V

C4 CF1-100 nF

C5 47 pF/16 V

C6. . 100 nF

C7 100 nF

C8 .... 470 pF/25 V

C9 470 pF/25 V

IC1 NJM4580L
IC2 NJM4580L

K1 . . . . . CP560N
K2 . . . CP560N
K3 . . . CP560N
Pí . . . 25 k£>TP169A

P2 . . . 10 kn-TPISOA

S1 PS-22F
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